SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

2022-06-09

Samhällsbyggnadsnämnden

Plats och tid

Stora sammanträdesrummet, Övertorneå förvaltningsbyggnad 2022-06-09, kl. 09:00-12:00

Beslutande

Håkan Sandkvist (c), ordförande
Johan Kummu (sjvp)
Annika Sturk (öfa)
Bengt Rytiniemi (v)
Daniel Toolanen (-)
Vega Kihlström (-)
Tage Töyrä (s), ersätter Bengt Aili (s)

Övriga

Evgeny Krakov Isaksson, Bygg- och miljöchef

deltagande

Mattias Gomez, Byggnadsinspektör
Anne-Marie Rännare, Administrativ handläggare/sekreterare

Utses att justera

Tage Töyrä

Justeringens
plats och tid

Digital justering 2022-06-17

Underskrifter

Sekreterare

...................................................................................

Paragrafer §26-36

Anne-Marie Rännare

Ordförande

...................................................................................
Håkan Sandkvist

Justerare

.................................................................................
Tage Töyrä

---ANSLAG/BEVIS--Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Sammanträdesdatum

2022-06-09

Datum för anslags
uppsättande

2022-06-17

Underskrift

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

2022-07-09

……………………………………………………………….
Anne-Marie Rännare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

2022-06-09

Samhällsbyggnadsnämnden

Ärendelista till Samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-09

Justerandes sign

Ärende

Diarienummer

§26.

Ny plantaxa

SBN-2022-173

§27.

Revidering av delegationsordningen för
samhällsbyggnadsnämnden

SBN-2022-168

§28.

Verksamhetsrapport

SBN-2022-10

§29.

Ekonomisk utfall och prognos

SBN-2022-10

§30.

Kompetensförsörjningsplan

SBN-2022-10

§31.

Snötippen i (by)

SBN-2022-169

§32.

Översyn av verksamhetsplan

SBN-2022-10

§33.

Förbättrad kollektivtrafik i Övertorneå tätort

SBN-2022-187

§34.

Övriga frågor

SBN-2022-10

§35.

Återrapportering av delegationsbeslut

§36.

Delgivningar

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2022-06-09

Sbn § 26

Dnr SBN-2022-173

Information om ny taxa för handläggning av ärenden inom planoch bygglagen
Beslut
Nämnden ser positivt på förslaget till en ny plan – och bygglovstaxa. I
övrigt läggs informationen till handlingarna.
Förslag till beslut
Nämndens synpunkter ska beaktas i det fortsatta arbetet med den nya
taxan. I övrigt läggs informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har under våren 2022 arbetet med en översyn av taxan för
handläggning av ärenden inom plan- och bygglagen. Den nuvarande taxan
bygger på ett underlag från Sveriges kommuner och regioner (SKR) från
2011 och upplevs ofta som svår att förstå för den sökande. SKR har
kommit med ett nytt underlag som gör det möjligt att skapa en ny taxa
som är betydligt enklare att förstå, såväl för sökanden som för
handläggare. Förvaltningens arbete har utgått från det nya taxeunderlaget
med beaktande av de lokala förutsättningarna.
Under arbetets gång har förvaltningen utgått från följande principer:
- Taxan ska vara tydlig samt lätt att förstå och tillämpa, sökanden ska
kunna få en uppfattning om vad det kommer att kosta.
- Den nya taxan ska inte innebära en kraftig höjning av avgifterna för
byggandet.
Underlaget samt jämförelser med några kommuner redovisas för nämnden.
Beslutsunderlag
____
Delges
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Sbn § 27

Dnr SBN-2022-168

Revidering av delegationsordningen för samhällsbyggnadsnämnden
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar den reviderade delegationsordningen.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden att anta den reviderade
delegationsordningen.
Sammanfattning av ärendet
I nuläget saknas det en övrig gräns för vilka belopp som handläggaren av
bostadsanpassningsbidrag (BAB) får besluta om. Detta innebär att en
enskild handläggare kan fatta beslut om bidrag med obegränsad storlek
vilket skulle kunna få betydande ekonomiska konsekvenser. Haparanda
kommun som sköter handläggningen har därför efterfrågat att en övre
gräns för vilka bidrag som handläggaren får besluta om tydliggörs i
delegationsordningen. För att möjliggöra en smidig hantering av ärenden
utan onödiga dröjsmål samtidigt som internkontrollen stärks föreslås
handläggaren få delegation för bidrag motsvarande 3 prisbasbelopp (PBB)
för ramper och 2 PBB för övriga ärenden. Miljö- och byggchefen får
motsvarande delegation på 4 PBB för ramper och 3 för övriga ärenden.
Prisbasbeloppet justeras årligen av regeringen och uppgår år 2022 till
48 300 kronor.
Även nämndens delegation med avseende på trafikfrågor behöver
uppdateras då arbetsuppgifterna har fördelats om inom förvaltningen. Den
administrativa handläggaren och bygg- och miljöchefen får därmed också
delegation på att registrera lokala trafikföreskrifter i Transportstyrelsens
nationella databas (STFS).
Föreslagna ändringar är markerade med grönt i det bifogade dokumentet.
Beslutsunderlag
Delegationsordning 2022-06-09
____
Delges

Justerades sign
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Allmänna bestämmelser för delegeringen
Syftet med delegering av nämndens beslutanderätt är att avlasta nämnden mindre viktiga ärenden
för att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning med snabbare beslutsvägar och kortare
handläggningstider.
Med stöd av kommunallagen KL 6 kap. 37-39 § delegerar samhällsbyggnadsnämnden till
förtroendevalda och anställda enligt följande uppställning att besluta på nämndens vägnar i
angivna slag av ärenden.
Beslut i ärenden inom nämndens ansvarsområde som inte finns upptagna i denna
delegationsordning ska fattas av nämnden i dess helhet.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering
Detta dokument ersätter tidigare delegationsordning, antagen av miljö- och byggnadsnämnden
2018-02-14, § 76. Underlaget avser gällande regler från 1 januari 2019.
KL 6 kap. 38 §

Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag.
Delegationsrätten omfattar (med undantag för delegation i brådskande ärende) inte ärenden som
är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Sådana ärenden ska av delegaten
hänskjutas till nämnden för avgörande.
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att
beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Lag (2007:68).

Gemensamma bestämmelser för delegeringen
Gemensamma bestämmelser för delegeringen inom PBL – området
• att om en ansökan om bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr att ansökan
kan komma att avvisas eller att avgöras i befintligt skick
(9 kap. 22 § första stycket PBL)
• att avvisa en ansökan som trots föreläggande enligt 9 kap. 22 § första stycket PBL är så
ofullständig att den inte kan prövas i sak (9 kap. 22 § andra stycket PBL)
• att besluta om lov även om den sökta åtgärden avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser, inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 31b § respektive 9 kap.
35 § andra stycket PBL
• att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i 36 § respektive 37 § förvaltningslagen
• att avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten som kommit in för sent enligt
vad som anges i 45 § förvaltningslagen
• att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av beslut som
delegaten själv fattat.
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Gemensamma bestämmelser för delegeringen inom MB-området och
livsmedelsområdet
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar rätt att besluta
• att bifalla eller avslå en ansökan,
• att förena tillstånd/godkännande/dispenser/undantag med villkor,
• att besluta vad som i övrigt ska gälla för beslut om tillstånd, godkännande, dispens eller
undantag enligt vad som anges i särskilda bestämmelser,
• att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden,
• att lämna en anmälan eller ett klagomål utan åtgärd.
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att besluta
• att, när så är särskilt föreskrivet, förelägga sökanden att avhjälpa brist i
ansökningshandlingarna vid äventyr att bristen avhjälps på sökandens bekostnad eller
ansökan avvisas (19 kap. 5 § första stycket 2 och 22 kap. 2 § MB)
• att besluta att avvisa en ansökan, när förutsättningar inte finns för att ta upp ärendet till
behandling i sak,
• att avskriva ett ärende från vidare handläggning (om en ansökan har återkallats eller
frågan förfallit av annan anledning),
• att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de
förutsättningar som anges i 36 respektive 37 §§ förvaltningslagen,
• att avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten när överklagandet kommit in
för sent enligt 45 § förvaltningslagen.
Vidaredelegering
I den mån beslutanderätt delegerats till förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde, får
förvaltningschefen vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd i kommunen. Beslut som
fattas med stöd av vidare delegation från förvaltningschefen ska enligt 6 kap. 37 § KL anmälas till
förvaltningschefen.
Brådskande ärende
KL 6 kap 39 §:

I ärenden, som är så brådskande att miljö- och byggnämndens avgörande inte kan avvaktas,
beslutar ordföranden, med vice ordföranden som ersättare.
Besluten anmäls till miljö- och byggnämnden på närmast följande sammanträde.
Jäv
Delegat får inte besluta i ärenden där hen är jävig.
Anmälan av beslut
KL 6 kap 40 §:

Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 §
ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas
enligt bestämmelserna i 13 kap.
Sådana beslut som avses i 39 § ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
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Förkortningar

I denna delegationsordning används följande förkortningar:
AF
Avfallsförordningen (2020:614)
AL
Alkohollagen (2010:1622)
AL
Anläggningslagen (1973:1149)
DF
Delgivningsförordningen (2011:154)
DL
Delgivningslagen (2010:1932)
EG 853/2004
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den
29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung
EU 625/2017
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 625/2017 av den 15
mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att
säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av
bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och
växtskyddsmedel
FAM
Förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador
FAOKF
Förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder
och animaliska biprodukter
FAOKL
Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och
vissa jordbruksprodukter
FAPT
Förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken
FBL
Fastighetsbildningslagen (1970:988)
FFAB
Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
FL
Förvaltningslagen (2017:900)
FBKMP
Förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
FMH
Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
FMKB
Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
FMSA
Förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
FOS
Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
FVV
Förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
GDPR
Förordning (EU) 2016/679 om allmän dataskydd
KL
Kommunallag (2017:725)
LFS
Lag om färdigställandeskydd (2014:227)
LFAB
Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
LSPRÄNG
Lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer
LIVSFS 2005:20
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om
livsmedelshygien, i lydelse enligt LIVSFS 2019:6
LMF
Livsmedelsförordningen (2006:813)
LML
Livsmedelslagen (2006:804)
LL
Ledningsrätten (1973:1144)
MB
Miljöbalken (1998:808)
MTF
Miljötillsynsförordningen (2011:13)
NFS 2021:10
Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2021:10 om skydd mot mark- och
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor
PBL
Plan och bygglagen
PBF
Plan och byggförordningen
OSL
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
SLV-DK
Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 om dricksvatten
NFS 2015:2
NV:s föreskrifter om spridning av växtskyddsmedel
SSF
Strålskyddsförordningen (2018:506)
SSL
Strålskyddslagen (2018:396)
SSMFS 2012:5
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier, SSMFS 2012:5
TF
Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
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1. Allmänna ärenden

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

Ärende

Lagrum

Delegat

Besluta i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Besluta om jäv under pågående handläggning
Besluta att rättidspröva ett överklagande

6 kap 39§ KL

Ordförande

12§ 3st FL
45 § FL

Besluta att avge yttrande till högre instans med
anledning av överklagande av beslut som fattats med
stöd av delegation
Ansöka hos mark- och miljödomstol respektive
förvaltningsrätt om utdömande av vite

25 § FL

Förvaltningschef
Administrativ
handläggare
Samhällsbyggnadsch
ef
Delegat i ärendet
Administrativ
handläggare
Förvaltningschef

Nämnden beslutar om föreläggande av vite

1.6

Besluta att inte lämna ut en allmän handling

1.7

Föra samhällsbyggnadsnämndens talan och avge
yttrande i ärenden eller mål vid domstol eller annan
myndighet.

21 kap. 1 § tredje
stycket 8 MB
respektive 6 §
viteslagen, 11 kap.
37 § PBL, 23§ LL
6 kap. 3 § OSL;
2 kap. 14-15 §§TF
14§ FL

Förvaltningschef
Förvaltningschef

2. Plan – och bygglagen 2010:900 (PBL)
Planbesked och planeringsbesked
2.1
2.2
2.3

Beslut i ärendet om planbesked när beslutet är
förenligt med gällande översiktsplan
Beslut om överenskommelse med sökanden att
planbesked får lämnas senare än inom fyra månader
från begäran om sådant besked
Begäran om planeringsbesked

5 kap. 2 § PBL

Planhandläggaren

5 kap. 4 § PBL

Planhandläggaren

5 kap. 10 a § PBL

Planhandläggaren

9 kap. 2 § 1-2
st. samt 9 kap.
30-32 a §§ PBL

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör

9 kap. 2 § 1-2
st. samt 9 kap.
30-32 a §§ PBL
Beslut om bygglov för nybyggnad inom detaljplan av 9 kap. 2 § 1-2
en- eller tvåbostadshus som inte hänför sig till radst. samt 9 kap.
eller kedjehusbebyggelse
30-32 a §§ PBL
Beslut om bygglov för tillbyggnad och ombyggnad
9 kap. 2 § 1-2
av en- eller tvåbostadshus.
st. samt 9 kap.
30-32 a §§ PBL
Beslut om bygglov för ny- tillbyggnad eller
9 kap. 2 § 1-2
ombyggnad av komplementbyggnad.
st. samt 9 kap.

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör

Bygglov, rivningslov och marklov m.m
2.4

2.5
2.6
2.7
2.8

Beslut om bygglov för nybyggnad av en- eller
tvåbostadshus utanför område med detaljplan men
inom ramen för de villkor som bestämts i bindande
förhandsbesked
Beslut om bygglov för nybyggnad eller tillbyggnad
inom detaljplan

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör
Förvaltningschef
Byggnadsinspektör
Förvaltningschef
Byggnadsinspektör
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2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

2.15
2.16

Beslut om bygglov för ny- eller tillbyggnad av
mindre byggnader som inte är
komplementbyggnader.
Beslut om bygglov för att ta i anspråk eller inreda
byggnad helt eller delvis för väsentligen annat
ändamål.
Beslut om bygglov för inredande av någon
ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för
handel, hantverk eller industri.
Beslut om bygglov för byte av färg, fasadbeklädnad,
taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som
avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende.
Beslut om att i område av värdefull miljö underhålla
ett byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som
avses i 8 kap. 13 §.
Beslut om bygglov för nybyggnad eller väsentlig
ändring av
• upplag eller materialgårdar (p. 2),
• fasta cisterner (p. 4),
• murar och plank (p. 7),
• parkeringsplatser utomhus, (p. 8)
• transformationsstation (p. l 0).
Beslut om bygglov för uppsättande eller väsentlig
ändring av skyltar eller ljusanordningar.

30-32 a §§ PBL
9 kap. 2 § 1-2
st. samt 9 kap.
30-32 a §§ PBL
9 kap. 2§ 1 st. 3a
PBL.

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör
Förvaltningschef
Byggnadsinspektör

9 kap. 2 § l st. p. 3 b
PBL

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör

9 kap. 2 § l st.
p. 3 c samt 8 § l st. p.
2 c PBL
9 kap p. 2 b PBL. 8 § l
st.

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör

9 kap. 2 § l st p. 3, 9
kap. 8 § l st. p. l PBL
samt 6 kap.
1-2 §§ PBF

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör

9 kap. 8 § l st. p. l och
6 kap.
3-4 a§§ PBF
9 kap. 10 § och
34 § PBL

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör

9 kap. 11-13 §§
samt35 § PBL
9 kap. 14 § PBL

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör
Förvaltningschef
Byggnadsinspektör
Förvaltningschef
Byggnadsinspektör

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör

2.18

Beslut om rivningslov inom ramen för de
föreskrifter som anges i angivna lagrum, dock ej
rivning av byggnad som ur historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt har större
värde eller rivning som kräver beslut enligt annan
författning.
Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i
angivna lagrum.
Beslut om lov för åtgärder som inte kräver lov.

2.19

Beslut om villkorsbesked

9 kap. 19 § PBL

2.20

Beslut om att förelägga sökanden att avhjälpa brister
i ansökan inom viss tid samt beslut att avvisa
ansökan om föreläggandet inte följs
Beslut om att förlänga handläggningstiden för
ärende om lov eller förhandsbesked en gång med
högst 10 veckor utöver de ursprungliga 10 veckorna.
Beslut om tidsbegränsat bygglov i de fall åtgärden
har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig
användning av byggnad eller mark, eller om åtgärden
har ringa påverkan på omgivningen.
Beslut om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad för
bostadsändamål

9 kap. 22 § PBL

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör

9 kap. 27§ PBL

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör

9 kap. 33 § PBL

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör

9 kap. 33 a§ PBL.

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör

2.17

2.21
2.22

2.23
2.24

Beslut om lov med villkoret att planbeslutet vinner
9 kap. 36-38 §§ PBL
laga kraft, att fastighetsägaren har betalat
gatukostnader eller, vid lov i efterhand, skyldighet att
vidta de ändringar i det utförda som behövs.

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör

7

Genomförande av mark-, bygg- och rivningsåtgärder
2.25

2.32

Beslut om att ett byggnadsverk får tas i bruk utan att
slutbesked lämnats
Beslut att utse ny kontrollansvarig om en
kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag.
Beslut att ge startbesked i
beslut om lov, eller snarast möjligt därefter, om det
enligt l0 kap. 14 § PBL inte behövs något tekniskt
samråd.
Beslut om att förelägga byggherren att ge in de
ytterligare handlingar som behövs för prövningen av
frågan om startbesked.
Beslut om att med ett startbesked godkänna att en
åtgärd som avses i 10 kap. 3 § PBL får påbörjas.
Beslut om att det för rivningsåtgärder inte krävs en
kontrollplan.
Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller
rivningsåtgärderna eller för kontrollen.
Beslut om att ge slutbesked.

2.33

Beslut om att ge interimistiskt slutbesked.

2.26
2.27

2.28
2.29
2.30
2.31

10 kap. 4 § PBL

10 kap. 22 § 1 st. p. i
PBL

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör
Förvaltningschef
Byggnadsinspektör
Förvaltningschef
Byggnadsinspektör

10 kap. 22 §
l st. p. 2 PBL.

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör

10 kap. 23 §
PBL
10 kap. 18 §
PBL
10 kap. 29 §
PBL
10 kap. 34 §
PBL
10 kap. 36 §
PBL

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör
Förvaltningschef
Byggnadsinspektör
Förvaltningschef
Byggnadsinspektör
Förvaltningschef
Byggnadsinspektör
Förvaltningschef
Byggnadsinspektör

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör
Förvaltningschef
Byggnadsinspektör

10 kap. 13 § PBL

Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder
2.34

Beslut att avge skriftligt ingripandebesked.

11 kap. 7 § PBL

2.35

Beslut att av polismyndighet begära det biträde som
behövs för tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL.

11 kap. 9 § PBL

Beslut om lovföreläggande (utan vite) om lovpliktig
åtgärd har vidtagits utan lov, om det är sannolikt att
lov kan ges för åtgärden och delegaten har
befogenhet att besluta i lovärendet
Beslut om föreläggande (utan vite) inom ramen för
nämndens tillsynsarbete.

11 kap. 17 §
PBL

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör

11 kap. 18-24
§§ PBL

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör

2.37

Beslut om avskrivning av tillsynsärenden där rättelse
har gjorts.

11 kap. 19-24
§§ PBL

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör

2.38

Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd.

2.39

Beslut om förbud mot användning av hela, eller
delar, av byggnadsverk.

11 kap. 30-32 a
§§ PBL
11 kap. 33 §
p. 2

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör
Förvaltningschef
Byggnadsinspektör

2.40

Beslut om att utse annan funktionskontrollant

11 kap. 34 §

2.41

Beslut om att entlediga kontrollansvarig om denne
har åsidosatt sina skyldigheter enligt 10 kap. 11 §
PBL.
Beslut om att ansöka om handräckning hos
kronofogdemyndigheten för tillträde enligt:
• 11 kap. 8 § PBL, eller

11 kap. 35 §
PBL

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör
Förvaltningschef
Byggnadsinspektör

11 kap. 39 §
PBL

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör

2.36

2.42
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2.43

• 11kap. 19-24 §§ när någon har underlåtit att utföra
ett arbete eller vidta en åtgärd som har förelagts
honom eller henne.
Uttag av avgift i enlighet med kommunens taxa för
ärenden enligt PBL, reducering av avgiften om
tidsfristen överskrids även uttag av avgift i förskott

12 kap. 8 §
PBL

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör

Plan- och byggförordingen 2011:338 (PBF), Boverkets
regler(BBR) och föreskrifter (BFS) m.m.
2.44

Beslut om att förelägga den som äger eller ansvarar
8 kap. 6 § PBF
för en motordriven anordning som är installerad i ett
byggnadsverk, att se till att anordningen kontrolleras.
Beslut om längre besiktningsintervall.
3 kap. 16 § BFS
2016:2, H 16
Beslut om anstånd med besiktning i fall där det finns 3 kap. 17 § BFS
särskilda skäl.
2016:2, H 16

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör

2.47

Beslut om användningsförbud för hissar och andra
motordrivna anordningar.

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör

2.48

Beslut om senareläggning av besiktningstidpunkt
ifråga om ventilationssystem om det finns särskilda
skäl.
Beslut om föreläggande (utan vite) mot en byggnads
ägare som inte fullgör sina skyldigheter ifråga om
funktionskontroll av ventilationssystem.
Beslut om att medge mindre avvikelser från
föreskrifterna om det finns särskilda skäl och
byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt
tillfredsställande samt att det inte finns någon
avsevärd olägenhet från annan synpunkt

5 kap. 13-15 §§ PBF,
3 kap. 3-4 §§ BFS
2016:2 H 16
BFS 2011:16
OVK l, ändrad
2012:6, OVK2, 4 §
11 kap. 19-20
§§ PBL
1:21 BBR

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör

2.45
2.46

2.49
2.50

BFS 2013:10, EKS
9, 3 §

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör
Förvaltningschef
Byggnadsinspektör

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör
Förvaltningschef
Byggnadsinspektör

3

Lag (2014:227) om färdigställandeskydd, LFS

3.1

Beslut om prövning av behov och beslut i frågan om 3§ LFS
färdigställandeskydd.

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör

3.2

Prövning av behov och beslut i frågan om
färdigställandeskydd behövs eller inte vid tillbyggnad
m.m.

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör

4

Fastighetsbildningslagen (FBL, 1970:988), FBL

4.3

Företräda samhällsbyggnadsnämnden vid samråd
med lantmäterimyndigheten
Besluta att påkalla fastighetsreglering som behövs
för att mark och vatten ska kunna användas på
ett ändamålsenligt sätt
Besluta att ansöka om fastighetsbestämning

4.4

Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller
gränsutmärkning

4.1
4.2

3§ LFS

4 kap. 25§ FBL

Förvaltningschef

5 kap. 3 § tredje
stycket FBL

Förvaltningschef

14 kap. 1 a § första
stycket 3-7 FBL

Förvaltningschef

15 kap. 11 § FBL

Förvaltningschef
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5

Anläggningslagen (1973:1 149), AL

5.1
5.2

Företräda samhällsbyggnadsnämnden vid samråd
med lantmäterimyndigheten
Godkännande av beslut eller åtgärd

6

Ledningsrättslagen (1973:1 144), LL

6.1

Företräda samhällsbyggnadsnämnden vid samråd
med lantmäterimyndigheten
Godkännande av beslut eller åtgärd

6.2

21 § AL

Förvaltningschef

30 § AL

Förvaltningschef

19 § LL

Förvaltningschef

LL 28§

Förvaltningschef

7. Miljöbalken
7.1

Allmänna hänsynsregler m.m., 2 kap. MB

7.2

Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de
allmänna hänsynsreglerna

7.3

2 kap. 2-9 §§, 26 kap.
MB

Miljöinspektör
Förvaltningschef

Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag, 6 kap. MB

7.4

Avge yttrande till verksamhetsutövare inför eller i
samrådsskedet om miljökonsekvensbeskrivning

6 kap. 4 § MB

Miljöinspektör
Förvaltningschef

7.5

Avge yttrande till länsstyrelsen med anledning av
utökat samråd om betydande miljöpåverkan

6 kap. 5 § MB

Miljöinspektör
Förvaltningschef

7.6

Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning
som inte kungörs tillsammans med ansökan i ett mål
eller ärende
Avge yttrande om MBK i samband med att MKB
för plan eller program upprättas eller med anledning
av att MKB för plan eller program upprättas

6 kap. 8 § MB, 12 §
FMKB

Miljöinspektör
Förvaltningschef

6 kap. 12-14 §§ MB
och 8 § FMKB

Miljöinspektör
Förvaltningschef

Förvaltningschef
Byggnadsinspektör
Miljöinspektör
Förvaltningschef

7.7
7.8

Skydd av områden, 7 kap. MB

7.9

Beslut att bevilja strandskyddsdispens

7 kap. 18§

7.10

Besluta i ärenden om tillstånd enligt föreskrifter i
vattenskyddsföreskrifter som kommunen har
meddelat eller om dispens från sådana
vattenskyddsföreskrifter, om det finns särskilda skäl
för det
Besluta om undantag (tillstånd eller dispens) från
vattenskyddsföreskrifter som länsstyrelsen har
meddelat i den mån länsstyrelsen överlåtit sådan
beslutanderätt på nämnden
Besluta i anmälningsärende om åtgärd inom
vattenskyddsområde som länsstyrelsen överlåtit på
kommunen

7 kap. 22 § första
respektive andra
styckena MB

7.11

7.12

7 kap. 22 § tredje
stycket första
meningen MB

Miljöinspektör
Förvaltningschef

7 kap. 22 § tredje
stycket andra
meningen MB

Miljöinspektör
Förvaltningschef
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7.13

Besluta i tillsynsärende gällande områden eller djureller växtart över vilka kommunen har tillsyn enligt 7
kap. miljöbalken

2 kap. 9 § MTF

Miljöinspektör
Förvaltningschef

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB
7.14

Avge yttrande till länsstyrelse eller mark- och
miljödomstol i den s.k. kompletteringsremissen vid
prövning av ansökan om miljöfarlig verksamhet
Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärende
angående mindre ändring av tillståndspliktig
verksamhet
Besluta i ärende om tillstånd att inrätta
avloppsanordning med ansluten vattentoalett.

19 kap. 4 § MB, 9 §
FMH, respektive 22
kap. 4 och 10 §§ MB
21 § 3,22 § och 26 §
FMH

Miljöinspektör
Förvaltningschef

13 § första stycket 1
FMH

Miljöinspektör
Förvaltningschef

7.17

Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett
till befintlig avloppsanordning

13 § första stycket 2
FMH

Miljöinspektör
Förvaltningschef

7.18

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan
avloppsanordning än sådan till vilken vattentoalett är
ansluten inom de delar av kommunen där tillstånd
krävs enligt kommunens lokala föreskrifter

Miljöinspektör
Förvaltningschef

7.18.

Förordna att ett tillstånd om miljöfarlig verksamhet
ska gälla även om det överklagas

13 § fjärde stycket
FMH, lokala
hälsoskydds
föreskrifter;
Lokala vattenskydds
föreskrifter
19 kap. 5 § punkt och
22 kap. 28 § MB

7.19

Besluta i ärende om anmälan för att inrätta annan
avloppsanordning än som kräver tillstånd

13 § andra stycket
FMB

Miljöinspektör
Förvaltningschef

7.20

Besluta i ärende om anmälan om ändring av sådana
avloppsanordningar som avses i 13 § FMH

14 § FMH

Miljöinspektör
Förvaltningschef

7.21

Besluta i ärende om tillstånd till
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur
mark, ytvatten eller grundvatten där tillstånd krävs
enligt kommunens lokala föreskrifter

Miljöinspektör
Förvaltningschef

7.22

Besluta i ärende om anmälan för att inrätta en
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur
mark, ytvatten eller grundvatten
Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att
inrätta eller använda en luftvärmepump där tillstånd
eller anmälan krävs enligt kommunens lokala
föreskrifter

17 § första stycket
andra meningen
FMH, lokala
föreskrifter för att
skydda människors
hälsa och miljön
17 § första stycket
första meningen FMH

9 kap. 12 § MB, 40 §
första stycket 10
FMH, lokala
föreskrifter för att
skydda människors
hälsa och miljö
Besluta i ärende om tillstånd om att inrätta
9 kap. 10 § MB, lokala
anläggning för ny grundvattentäkt eller i ärende om
föreskrifter för att
anmälan av sådana anläggningar som redan finns där skydda människors
tillstånd respektive anmälan krävs enligt kommunens hälsa och miljön
lokala föreskrifter
Besluta i ärende om anmälan om gödselstad eller
37 § FMH, lokala
annan upplagsplats för djurspillning inom område
föreskrifter för att
med detaljplan eller, om kommunen så föreskrivit,
skydda människors
annat tätbebyggt område
hälsa och miljön

Miljöinspektör
Förvaltningschef

7.15
7.16

7.23

7.24

7.25

Förvaltningschef
Miljöinspektör

Miljöinspektör
Förvaltningschef

Miljöinspektör
Förvaltningschef

Miljöinspektör
Förvaltningschef

Miljöinspektör
Förvaltningschef
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7.26

Besluta i ärende om anmälan om att driva eller
arrangera viss verksamhet enligt 38 § FMH

38 § FMH

Miljöinspektör
Förvaltningschef

7.27

Besluta i ärende om tillstånd att hålla vissa djur inom
område med detaljplan eller områdesbestämmelser
där tillstånd krävs enligt kommunens lokala
föreskrifter
Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att
inrätta annan toalett än vattentoalett där tillstånd
eller anmälan krävs enligt kommunens lokala
föreskrifter

39 § FMH, lokala
föreskrifter för att
skydda människors
hälsa och miljön
40 § första stycket 3
FMH, lokala
föreskrifter för att
skydda människors
hälsa och miljön
9 kap. 12 § MB, 40 §
första stycket 2 FMH,
lokala föreskrifter för
att skydda människors
hälsa och miljön
9 kap. 12 § MB, 40 §
första stycket 5 FMH,
lokala föreskrifter för
att skydda människors
hälsa och miljön
Lokala föreskrifter för
att skydda människors
hälsa och miljön

Miljöinspektör
Förvaltningschef

7.28

7.29

7.30

7.31

Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att
sprida naturligt gödsel, slam eller annan orenlighet
inom eller intill område med detaljplan där tillstånd
eller anmälan krävs enligt kommunens lokala
föreskrifter
Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att
ordna ett upplag inom vissa områden för att skydda
ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter där
tillstånd eller anmälan krävs enligt kommunens
lokala föreskrifter
Besluta om dispens från vad som gäller enligt
kommunens lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön, om det är uppenbart
att risk för olägenheter från miljö- och
hälsoskyddssynpunkt inte föreligger

Miljöinspektör
Förvaltningschef

Miljöinspektör
Förvaltningschef

Miljöinspektör
Förvaltningschef

Miljöinspektör
Förvaltningschef

Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap. MB
7.32

Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av
föroreningsskada

7.33

Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av
allvarlig miljöskada

7.34

Besluta i anmälningsärende om avhjälpande åtgärd
med anledning av en föroreningsskada, när åtgärden
kan medföra ökad risk för spridning eller exponering
av föroreningarna

Miljöinspektör
Förvaltningschef
3 kap. 31 § 2-3 MTF,
10 kap. 14 § MB, 1821 §§ FAM
28 § FMH

Miljöinspektör
Förvaltningschef
Miljöinspektör
Förvaltningschef

Vattenverksamhet, 11 kap. MB
7.35
7.36
7.37
7.38

Yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan av
vattenverksamhet eller om tillstånd för
markavvattning

11 kap. 9a-b och 13 §§ Miljöinspektör
MB, 21 § FVV
Förvaltningschef

Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap. MB
Avge yttrande i ärende om anmälan för samråd
enligt 12 kap. 6 § MB

12 kap. 6 § MB

Miljöinspektör
Förvaltningschef

Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14 kap. MB
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7.39
7.40

7.41

7.42

7.43
7.44

7.45
7.46

Besluta avge yttrande i ärende om dispens från
förbud att sprida kemiska och biologiska
bekämpningsmedel över skogsmark
Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig
spridning av bekämpningsmedel inom ett
vattenskyddsområde eller i tomt-mark för
flerfamiljshus, på gårdar till förskolor och skolor
eller allmänna lekplatser samt vid planerings- och
anläggningsarbeten.
Besluta i ärende om anmälan om spridning av
bekämpningsmedel på banvall, idrottsanläggning,
och områden större än 1000 m2 där allmänheten får
färdas fritt med undantag för åkermark.
Besluta i ärende om undantag från
informationsplikten för den som avser att sprida
bekämpningsmedel på områden där allmänheten får
färdas fritt

14 kap. 9 § tredje
stycket MB

Miljöinspektör
Förvaltningschef

7 kap 1 § SNFS
2015:2
2 kap § 40 FBKMP

Miljöinspektör
Förvaltningschef

2 kap § 41 FBKMP

Miljöinspektör
Förvaltningschef

2 kap § 45 FBKMP

Miljöinspektör
Förvaltningschef

Besluta i tillsynsärende om skydd mot
vattenförorening vid hantering av brandfarliga
vätskor
Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om
anläggningar som innehåller fluorerade växthusgaser
och ozonnedbrytande ämnen

NFS 2021:10

Miljöinspektör
Förvaltningschef

Förordningen
(2016:1128) om
fluorerade
växthusgaser och
ozon- nedbrytande
ämnen
18 § förordningen
(2007:19) om PCB m.

Miljöinspektör
Förvaltningschef

2 kap. 19 § 5-9, 2 kap
31§ 5-6 och samt 2
kap 32-33 §§ MTF

Miljöinspektör
Förvaltningschef

Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för att
avlägsna PCB-produkter i byggnader och
anläggningar
Besluta i ärende om tillsyn över kemiska produkter
och biotekniska organismer i övrigt där nämnden
ansvarar för tillsynen

Miljöinspektör
Förvaltningschef

Avfall och producentansvar, 15 kap. MB
7.47
7.48
7.49

7.50
7.51
7.52

Besluta i ärende om dispens/tillstånd att
själv kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa avfall
Besluta i ärende om dispens/tillstånd för
kompostering i grupp- och flerbostadsbebyggelse, förskolor, skolor etc.
Besluta om ärende om anmälan om
kompostering eller annan återvinning/annat
bortskaffande om annat avfall än
trädgårdsavfall
Besluta om undantag vad avser latrin
Besluta om undantag vad avser
samkompostering av latrin och komposterbart
hushållsavfall
Besluta om undantag vad avser slam

15 kap. 18 § 3-4
MB
15 kap. 18 § 3-4 MB

9 kap 2 § AF
15 kap 25 §

Miljöinspektör
Förvaltningschef
Miljöinspektör
Förvaltningschef
Miljöinspektör
Förvaltningschef

Lokala renhållningsföreskrifter

Miljöinspektör
Förvaltningschef

Lokala renhållningsföreskrifter

Miljöinspektör
Förvaltningschef

Lokala renhållningsföreskrifter

Miljöinspektör
Förvaltningschef
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7.53
7.54
7.55
7.56
7.57

Besluta om undantag från hämtning av slam,
latrin och komposterbart hushållsavfall hos aktiva
jordbrukare
Besluta om gemensam sopbehållare

Lokala renhållningsföreskrifter

Miljöinspektör
Förvaltningschef

Lokala renhållningsföreskrifter

Miljöinspektör
Förvaltningschef

Besluta om uppehåll i hämtning av
hushållsavfall, latrin och slam för
permanentboende och deltidsboende
Besluta om undantag vad avser egen behandling av
hushållsavfall

Lokala renhållningsföreskrifter

Miljöinspektör
Förvaltningschef

Lokala renhållningsföreskrifter

Miljöinspektör
Förvaltningschef

Besluta om undantag från renhållningsordningens
föreskrifter om synnerliga skäl föreligger

Lokala renhållningsföreskrifter

Miljöinspektör
Förvaltningschef

Tillsyn, 26 kap. MB
7.58
7.59
7.60

7.61

7.62
7.63

7.64

7.65

7.66

Besluta att anmäla överträdelser till
26 kap. 2 § MB
Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten, om det
finns misstanke om brott.
Besluta om förelägganden eller förbud utan vite i
26 kap. 9 § MB
ärenden som nämnden ansvarar för
Besluta att ålägga tidigare ägare eller
nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny
ägares eller nyttjanderättshavares namn och
adress
Besluta att sända föreläggande eller förbud, som
meddelats mot någon i egenskap av ägare m.m.
till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
inskrivningsregistret
Förelägga den som bedriver miljöfarlig verksamhet
att avge miljörapport.
Besluta att begära att den som bedriver
verksamhet som kan befaras medföra olägenhet
för människors hälsa eller påverka miljön ska
lämna förslag till kontrollprogram eller
förbättrande åtgärder
Besluta att förelägga den som bedriver
verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna de
uppgifter och handlingar som behövs för
tillsynen
Besluta att förelägga den som bedriver
verksamhet eller vidtar åtgärd eller som upplåter
byggnad för bostäder eller allmänt ändamål, att
utföra sådana undersökningar av verksamheten
och dess verkningar som behövs för tillsynen
Besluta att föreskriva att undersökning av
verksamhet och dess verksamhet i stället ska
utföras av någon annan och utse någon att göra
sådan undersökning, om kostnaden för

26 kap. 13 § MB

Miljöinspektör
Förvaltningschef
Miljöinspektör
Förvaltningschef
Miljöinspektör
Förvaltningschef

26 kap. 15 § MB

Miljöinspektör
Förvaltningschef

26 kap. 20 § MB

Miljöinspektör
Förvaltningschef

26 kap. 19 § tredje
stycket MB

Miljöinspektör
Förvaltningschef

26 kap. 21 § MB

Miljöinspektör
Förvaltningschef

26 kap. 22 § MB

Miljöinspektör
Förvaltningschef

26 kap. 22 § första
stycket MB

Miljöinspektör
Förvaltningschef
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7.67

7.68

undersökningen inte överstiger 50 tkr
Besluta om att förena beslut om undersökning med förbud att överlåta berörd
fastighet eller egendom till dess undersökningen är slutförd
Bestämma att beslut i tillsynsärende ska gälla
omedelbart även om det överklagas

26 kap. 22 § tredje
stycket MB

Miljöinspektör
Förvaltningschef

26 kap. 26 § MB

Miljöinspektör
Förvaltningschef

Tillstånds giltighet, omprövning m.m., 24 kap. MB
7.69

24 kap. 8 § MB

Miljöinspektör
Förvaltningschef

Besluta att påföra avgift för prövning och
tillsyn enligt kommunens taxa om avgifter
inom miljöbalkens tillämpnings område
Besluta om att verksamhet ska hänföras till viss
taxeklass; beslut om risk- och
erfarenhetsklassificering för verksamheten, vilket
ligger till grund för att fastställa en årlig
tillsynsavgift, samt beslut om årlig tillsynsavgift för
verksamheten.
Bestämma att beslut om avgift ska gälla
omedelbart även om det överklagas

27 kap. 1 § MB,
Kommunens taxa

Miljöinspektör
Förvaltningschef

27 kap. 1 § MB samt
TAXA

Miljöinspektör
Förvaltningschef

9 kap. 5 § FAPT

Miljöinspektör
Förvaltningschef

Förordna om att beslut om uttag av avgift ska gälla
omedelbart och även om det överklagas.

27 kap. 1 § MB samt
26 § TAXA

Miljöinspektör
Förvaltningschef

28 kap. 1 och 8 §§ MB

Miljöinspektör
Förvaltningschef

30 kap. 3 § MB

Miljöinspektör
Förvaltningschef

Besluta att på ansökan av tillståndshavare
upphäva eller ändra bestämmelser och villkor i
ett tillståndsbeslut

Avgifter, 27 kap. MB
7.70
7.71

7.72
7.73

Tillträde m.m., 28 kap. MB
7.74

Besluta att begära polishjälp för att få till- träde
till fastigheter, byggnader, andra an- läggningar
samt transportmedel för att myndighetens
uppgifter ska kunna utföras

Miljösanktionsavgifter, 30 kap. MB
7.75

Besluta om miljösanktionsavgift som inte
överstiger 10 000 kr per överträdelse.
Miljösanktionsavgift som beslutats på delegation ska
särskilt redovisas för nämnden.

8. Livsmedelsområdet m.m.
Livsmedelslagen
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8.1

Beslut i ärenden om registrering av
livsmedelsanläggning

23 § LF

Miljöinspektör
Förvaltningschef

8.2

Beslut att meddela förelägganden och förbud utan
vite som behövs för efterlevnaden av
livsmedelslagen, lagen om animaliska biprodukter
och de föreskrifter som meddelats med stöd av
lagarna, de EU och EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen samt de beslut som meddelats
med stöd i EU och EG-bestämmelserna
Besluta att ta hand om en vara samt – om
förutsättningar för det föreligger – att låta förstöra
varan på ägarens bekostnad, om varans värde kan
antas understiga 10000 kronor
Besluta att, om det inte finns särskilda skäl för något
annat, på ägarens bekostnad låta förstöra vara eller
varor som omfattas av ett förbud enligt föreskrifter
meddelade med stöd av 6 § 6 LL
Beslut om åtgärder som behövs för att
spåra smitta och undanröja risk för smittspridning
efter underrättelse från smittskyddsläkaren om att
smitta sprids eller misstänks spridas genom
livsmedel
Besluta om rättelse på egen bekostnad om någon
inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de
föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd
av lagen, de EU eller EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen eller de beslut som har
meddelats med stöd av EU eller EGbestämmelserna.
Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten för
utövande av livsmedelskontrollen eller verkställighet
av beslut, om förutsättningar för sådan begäran
föreligger
Besluta att förordna att ett beslut ska gälla
omedelbart även om det överklagas

22 § livsmedelslagen

Miljöinspektör
Förvaltningschef

24 § första och andra
styckena LL, 34 § LF

Miljöinspektör
Förvaltningschef

24 § tredje stycket LL,
34 § LF

Miljöinspektör
Förvaltningschef

25 § LF

Miljöinspektör
Förvaltningschef

26 § LL

Miljöinspektör
Förvaltningschef

27 § LL

Miljöinspektör
Förvaltningschef

33 § LL

Miljöinspektör
Förvaltningschef

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Åtgärder från de behöriga myndigheternas sida och sanktioner, (EU)
2017/625
8.9
8.10

8.11
8.12

Besluta om att varor ska behandlas, att märkning
ändras, eller att korrigerande information ska
förmedlas till konsumenterna.
Besluta om att begränsa eller förbjuda att varor
släpps ut på marknaden, förflyttas, förs in i unionen
eller exporteras samt förbjuda att de återsänds till
den avsändande medlemsstaten eller beordra att de
återsänds till den avsändande medlemsstaten.
Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas
frekvens.

EU 2017/625 Art 138
2c

Miljöinspektör
Förvaltningschef

EU2017/625 Art 138
2d

Miljöinspektör
Förvaltningschef

EU 2017/625 Art 138
2e

Miljöinspektör
Förvaltningschef

Besluta att varor dras tillbaka, återkallas, bortskaffas EU 2017/625 Art 138
och destrueras, och i tillämpliga fall tillåta att varorna 2 g
används för andra ändamål än de som de
ursprungligen var avsedda för.

Miljöinspektör
Förvaltningschef
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8.13

8.14

Besluta att hela eller delar av den berörda aktörens
företag, eller dess anläggningar, installationer eller
andra lokaler, isoleras eller stängs under en lämplig
tidsperiod.
Besluta att beordra att hela eller delar av den berörda
aktörens verksamhet och, i förekommande fall, de
webbplatser som aktören driver eller använder, läggs
ner under en lämplig tidsperiod.

EU 2017/625 Art 138
2h

Miljöinspektör
Förvaltningschef

EU 2017/625 Art 138
2i

Miljöinspektör
Förvaltningschef

8 § LF

Miljöinspektör
Förvaltningschef

Livsmedelsförordningen (2006:813)
8.15

Besluta om skyldighet för den som är sysselsatt med
livsmedelsverksamhet att genomgå
läkarundersökning om det behövs av
livsmedelshygieniska skäl

Förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och
vissa jordbruksprodukter
8.16

Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av
livsmedelsföretag samt om årlig kontrollavgift

5-6 §§ FAOKL,
Kommunens taxa

Miljöinspektör
Förvaltningschef

8.17

Besluta om avgift för registrering

11 § FAOKL,
Kommunens taxa

Miljöinspektör
Förvaltningschef

8.18

Besluta om avgift för uppföljande kontroll och
utredning av klagomål som föranleds av bristande
efterlevnad av regelverket

8-10 § FAOKL

Miljöinspektör
Förvaltningschef

Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
8.19

8.20

8.21
8.22

Beslut att meddela förelägganden och förbud utan
vite som behövs för efterlevnaden av lagen, de
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, de
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen samt
de beslut som meddelats med stöd EGbestämmelserna
Besluta att ta hand om en vara samt – om
förutsättningar för det föreligger – att låta förstöra
varan på ägarens bekostnad, om varans värde kan
antas understiga 10 000 kronor
Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten för
utövande av kontrollen eller verkställighet av beslut,
om förutsättningar för sådan begäran föreligger
Besluta att förordna att ett beslut ska gälla
omedelbart även om det överklagas

23 § LFAB
12 § FFAB

Miljöinspektör
Förvaltningschef

25 § LFAB

Miljöinspektör
Förvaltningschef

27 § LFAB

Miljöinspektör
Förvaltningschef

33 § LFAB

Miljöinspektör
Förvaltningschef

Förordning (2006: 1165) om avgifter för offentlig kontroll
av foder och animaliska biprodukter
8.23

Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av
foderföretagare och företagare som befattar sig med
animaliska biprodukter samt beslut om
kontrollavgift

3-6 §§ FAOKF
Kommunens taxa

Miljöinspektör
Förvaltningschef
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8.24

Besluta om avgift för uppföljande kontroll och
utredning av klagomål som föranleds av bristande
efterlevnad av regelverket.

12-13 § FAOKF

Miljöinspektör
Förvaltningschef

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2001:30)
8.25

Besluta om fastställande av program för faroanalys
enligt 2 c § samt undersökningsprogram och dess
parametrar, provtagningspunkter och frekvensen av
normal respektive utvidgad undersökning.

12 § SLVFS 2001:30

Miljöinspektör
Förvaltningschef

9. Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter; Alkohollagen (2010:1622)
9.1

Tillsyn av rökfria miljöer.

7 kap 3 § Lag om
tobak och liknande
produkter.

Miljöinspektör
Förvaltningschef

9.2

Avge yttrande till alkohol- och tobakshandläggaren i
anmälningsärende om försäljning av tobaksvaror.

Miljöinspektör
Förvaltningschef

9.3

Avge yttrande till alkohol- och tobakshandläggaren i
ärenden om beslut om tillfällig servering av alkohol
upp till tre månader för slutna sällskap och
allmänheten.
Avge yttrande till alkohol- och tobakshandläggaren i
ärenden som beslut om permanenta tillstånd,
inklusive utökning av sådana tillstånd, för servering
till slutna sällskap, och allmänheten samt för
cateringverksamhet. Vid fall då ärendet är att
bedöma som kontroversiellt eller innebär avsteg från
kommunens tidigare praxis ska beslut fattas av
samhällsbyggnadsnämnden.

5 kap 3 § Lag om
tobak och liknande
produkter.
Alkohollagen

Alkohollagen

Miljöinspektör
Förvaltningschef

9.4

Miljöinspektör
Förvaltningschef

10. Vissa övriga ärenden
10.1
10.2
10.3

10.4
10.5
10.6
10.7

Avge yttrande till samhällsbyggnadsnämnd i ärende
angående bygglov, rivningslov och marklov som rör
enstaka småhus eller fritidshus
Avge yttrande till samhällsbyggnadsnämnd angående
detaljplan och områdesbestämmelser där enkelt
planförfarande tillämpas
Avge yttrande till samhällsbyggnadsnämnd över
förslag till detaljplan och områdesbestämmelser
under granskningstiden när nämnden
tidigare avgivit yttrande i samrådsskedet
Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende rörande
bidrag för åtgärder och andra åtgärder i bostäder

Miljöinspektör
Förvaltningschef

Avge yttrande till länsstyrelse i ärende om tillstånd
för att inrätta hem för vård och boende som drivs av
en enskild eller sammanslutning
Avge yttrande till polismyndighet i ärende om
allmänna sammankomster, offentliga tillställningar,
bullrande verksamheter och liknande verksamheter
Avge yttrande till polismyndighet i ärende om
tillstånd till hotell- och pensionatsrörelse

Miljöinspektör
Förvaltningschef

Miljöinspektör
Förvaltningschef
Miljöinspektör
Förvaltningschef
Miljöinspektör
Förvaltningschef

Miljöinspektör
Förvaltningschef
Miljöinspektör
Förvaltningschef
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10.8
10.9

10.1
0

Besluta att begära upplysningar eller handlingar som
behövs för sådan tillsyn enligt strålskyddslagen som
nämnden ansvarar för
Besluta i ärende om solarier inom nämndens
ansvarsområde
- med anledning av anmälan av verksamhet i vilken
solarium upplåts till allmänheten
- i övrigt
Besluta att ta ut avgift för tillsynsärende enligt
strålskyddslagstiftningen

8 kap 4 § SSL

Miljöinspektör
Förvaltningschef

8 kap 6 § SSL
8 kap 8-10 §§ SSL
8 § SSF
10 § SSMFS 2012:5

Miljöinspektör
Förvaltningschef

10 kap 4 § SSL 14 §
SSF Kommunens taxa

Miljöinspektör
Förvaltningschef

11. Trafikförordningen (1998:1 276)
11.1

Beslut om parkeringstillstånd

13 kap 8§

Administrativ
handläggare

11.2

Beslut om transporttillstånd

13 kap 3§ samt 4 kap

Förvaltningschef

11.3

Registrera lokala trafikföreskrifter i
Transportstyrelsens databas

Förordning
(2007:231) om
elektroniskt
kungörande av vissa
trafikföreskrifter

Byggnadsinspektör
Administrativ
handläggare
Förvaltningschef

12. Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag
12.1

Besluta i ärenden enligt lagen om
bostadsanpassningsbidrag:
Bostadsanpassningshandläggare

Max 3 PBB för ramper, 2 PBB för övriga ärenden

Förvaltningschef

Max 4 PBB för ramper, 3 PBB för övriga ärenden

12.2

Bostadsanpassningshandläggare
Förvaltningschef

Beslut om avslag på ansökan om
bostadsanpassningsbidrag

13. Lagen (2006:378) om lägenhetsregister, LOL
Förordning (2007:108) om lägenhetsregister
13.1

Beslut om att fastställa belägenhetsadress

10 § LOL

Byggnadsinspektör

13.2

Beslut om att fastställa lägenhetsnummer

11 § LOL

Byggnadsinspektör

14. Lagen (2020:256) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen
14.1

Besluta om att näringsidkare ska lämna de
upplysningar eller handlingar som behövs.

5§

Miljöinspektör
Förvaltningschef
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14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8

Besluta att begära tillträde till sådana
lokaler, områden och entréer som
avses i § 3 för att utöva tillsynen.
Beslut om att begära handräckning
hos Polismyndigheten.
Besluta om föreläggande om att vidta
smittskyddsåtgärder enligt § 3 samt
anslutande föreskrifter.
Besluta om förbud mot öppethållande
serveringsställe för en viss tidsperiod eller
tillsvidare.
Besluta om förbud mot öppethållande
av en viss del av serveringsställe för
en viss tidsperiod eller tillsvidare.
Besluta om förbud mot öppethållande
av hela eller en del av serveringsställe
under vissa tider på dygnet.
Beslut om förordnande att ett föreläggande
ska börja gälla vid en annan tidpunkt än
den som anges enligt 7 § tredje stycke

av

5§

Miljöinspektör
Förvaltningschef

6§

Miljöinspektör
Förvaltningschef

§§ 7,8

Miljöinspektör
Förvaltningschef

§§ 7, 8

Förvaltningschef

§§ 7, 8

Förvaltningschef

§§ 7, 8

Förvaltningschef

§ 7 tredje stycket

Miljöinspektör

15. Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer
15.1

Förelägga verksamhetsutövaren att lämna ut de
handlingar och information som behövs för
tillsynen.
Begära handräckning från Polismyndigheten för att
få tillträde till lokaler

§ 7, § 9

Miljöinspektör
Förvaltningschef

§7

Miljöinspektör
Förvaltningschef

15.3

Besluta om förelägganden

§8

Miljöinspektör
Förvaltningschef

15.4

Besluta om avgift för tillsyn

§ 11 Taxa

Miljöinspektör
Förvaltningschef

15.2

16. Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (GDPR)
16.1

Beslut om utlämnande av registerutdrag

Art 15

Förvaltningschef

16.2

Beslut att avvisa begäran om registerutdrag,

Art 15

Förvaltningschef

16.3

Beslut om den registrerades rätt till rättelse

Art 16

Förvaltningschef

16.4

Beslut om den registrerades rätt till radering

Art 17

Förvaltningschef

16.5

Beslut om den registrerades rätt till begränsning av
behandling samt svaromål till tillsynsmyndigheten
Beslut om underrättelse till tredje man om rättelse
eller radering av personuppgifter eller begränsning
av behandling
Beslut om den registrerades rätt till dataportabilitet

Art 18

Förvaltningschef

Art 19

Förvaltningschef

Art 20

Förvaltningschef

Beslut med anledning av den registrerades rätt att
göra invändningar
Ingå personuppgiftsbiträdesavtal

Art 21

Förvaltningschef

Art 28

Förvaltningschef

16.6
16.7
16.8
16.9
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16.1
0
16.1
1

Beslut att anmäla en personuppgiftsincident samt
upprätta anmälan och dokumentation
Fastställa
konsekvensbedömning
avseende
dataskydd

Art 33

Förvaltningschef

Art 35

Förvaltningschef
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ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2022-06-09

Sbn § 28

Dnr SBN-2022-10

Verksamhetsrapport för samhällsbyggnadsnämnden
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen redogör för avdelningens verksamhet från och med
senaste nämnden 12 april.
-

Projektet med byggtillsyn fortsätter enligt plan. OVK, hissar och andra
tillsynsärenden. Även OVK i kommunhuset är genomförd. Löpande
handläggning av inkomna ärenden.
Klagomålsärenden och handläggning av sanering av förorenad mark
tar tid i anspråk. Uppföljning av tillsynsplanen sker löpande.
Kompetenshöjande insatser för personalen inom förorenad mark,
dricksvatten och PFAS, strålskydd, byggtillsyn och säkerhetsskydd.
Tio nya E-tjänster har tagits i bruk.
Översyn av hemsidan med avseende på information inom PBL.
Trafikfrågor: belysning vid Luppio, vägen till Korpilombolo.
Förvaltningen har deltagit i arbetsmarknadsmässa på LTU.
Arbetet inom samverkansgruppen med Haparanda, Överkalix och
Pajala fortsätter.
Kommunbesök i Skellefteå.
Semesterplaneringen är klar.
Förvaltningen deltar i arbetsgruppen för översiktsplanen.

____
Delges

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2022-06-09

Sbn § 29

Dnr SBN-2022-10

Budgetuppföljning och prognos för samhällsbyggnadsnämnden
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner prognosen och lägger den till
handlingarna.
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att använda överskottet för att
genomföra en skrotbilskampanj under 2022.
Förslag till beslut
Beredningen föreslår att nämnden godkänner prognosen och lägger den till
handlingarna.
Beredningen föreslår nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att använda
överskottet för att genomföra en skrotbilskampanj under 2022.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tillsammans med ekonomen gjort en uppföljning av det
ekonomiska läget samt en prognos baserad på situationen den 30 april
2022. Än så länge har intäkterna kommit in i begränsad omfattning då
exempelvis livsmedelskontroll- och miljötillsyn ännu inte fakturerats.
Samtidigt har personalkostnaderna varit lägre än budgeterat. Då intäkterna,
främst inom miljötillsynen, men även på byggsidan förväntas vara högre än
budgeterat prognosticeras ett överskott för nämndens verksamhet på
helårsbasis. Om inga åtgärder vidtas väntas överskottet hamna på
någonstans mellan +200 tkr till + 400 tkr.
Om den positiva trenden fortsätter och det totala ekonomiska utfallet för
kommunen bedöms som gynnsam kan det därför finnas utrymme för
satsningar inom nämndens verksamhet under 2022. Förvaltningen följer
löpande den ekonomiska situationen och genomför de nödvändiga
förberedelser för att snabbt kunna genomföra kvalitetshöjande satsningar
under året.
Beslutsunderlag
____
Delges

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2022-06-09

Sbn § 30

Dnr SBN-2022-10

Kompetensutvecklingsplan för samhällsbyggnadsnämnden
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta kompetensutvecklingsplanen.
Förslag till beslut
Beredningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att anta
kompetensutvecklingsplanen.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har inför 2022 beslutat att prioritera ett antal
utvecklingsområden, däribland öka tillgängligheten och minska
sårbarheten. En av aktiviteter inom området var att ta fram en
kompetensutvecklingsplan för såväl miljö som byggsidan för att minska
sårbarheten. En sådan plan har nu tagits fram av förvaltningen, utkastet
har diskuterats med personalen som också har kommit med synpunkter
och förslag. Den övergripande planen har sedan brutits ned på
personnivån med åtgärder på såväl kort som långt tidsperspektiv.
Beslutsunderlag
Kompetensutvecklingsplan
____
Delges

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Utkast
Kompetensförsörjningsplan Samhällsbyggnadsförvaltningen
2022–2024

Struktur
Planens nulägesbeskrivning samt aktuella åtgärder ska revideras varje år eller oftare vid betydande
förändringar.
Syfte och mål
Den övergripande målsättningen med kompetensförsörjningsplanen är, förutom att uppfylla
lagkraven, säkerställa att samhällsbyggnadsnämnden har tillgång till tillräcklig/betryggande
kompetens för att fullgöra sitt uppdrag både idag och i framtiden.
Samhällsbyggnadsnämnden som är tillika kontrollmyndigheten inom livsmedelsområdet måste enligt
lag säkerställa att personalen som arbetar inom livsmedelskontrollen har adekvat kompetens för
uppdraget. Även om detta krav inte uttrycks direkt inom nämndens övriga lagstiftningsområden är
tillgången till kompetens en grundförutsättning för rättssäker och effektiv handläggning och service.

Nuläge
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar idag för följande arbetsområden:
- Bygglov och övriga tillstånd (PBL)
- Samhällsplanering
- Adress och lägenhetsregistret, LINA
- Miljö- och hälsoskydd
- Livsmedel och foder
- Trafik, Trafikdispenser, Trafikliggaren
- Bostadsanpassningsbidrag (BAB)
- Parkeringstillstånd
- Strålskyddslagen
- Sprängämnesprekursorer
- Folköl, tobak och receptfria läkemedel (FTL)

PBL
LINA
Trafik, dispenser, trafikliggaren
Parkeringstillstånd (2)
Strålskyddslagen
Sprängämnesprekursorer
BAB (köps in via avtalssamverkan)
FTL (köps in via avtalssamverkan)
1

Samhällsplanering
0

Miljö- och hälsoskydd
Administrativa uppgifter
Livsmedel och foder
3

Personalstyrkan består av 5 heltidstjänster på samhällsbyggnadsförvaltningen i Övertorneå samt en
0,5–0,7 tjänst inom bostadsanpassning, folköl, tobak och receptfria läkemedel som köps in från
Haparanda stad. Tjänsterna i Övertorneå fördelas som följer: en byggnadsinspektör, en administrativ

handläggare, två miljöinspektörer samt en chef.
Byggnadsinspektören arbetar med bygglov, övriga tillstånd, LINA och samhällsplanering.
Administrativa handläggaren hanterar parkeringstillstånden, systemadministration samt även
trafikfrågorna tillsammans med chefen. Miljöinspektörerna handlägger ärenden inom miljö- och
hälsoskydd, livsmedel och foder samt strålskyddslagen. Chefen sköter förutom tillsynen av
sprängämnesprekursorer även viss handläggning inom miljö, hälsoskydd, livsmedel och foder.
Byggnadsinspektören har arbetat med nuvarande arbetsuppgifter sedan 2019 och har även
erfarenhet inom bostadsanpassning, trafikfrågor och systemadministration. Administrativa
handläggaren har arbetat med nuvarande arbetsuppgifter förutom trafiken sedan 2019.
Trafikfrågorna har däremot tillkommit under 2021.
Miljöinspektörerna har arbetat med nuvarande arbetsuppgifter sedan januari respektive juli 2021.
Chefen har bakgrund som miljöinspektör, och har jobbat med miljö, livsmedel och hälsoskydd sen
2011.
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsuppgifter har förändrats i flera omgångar under de senaste åren
genom att flera uppgifter har lyfts över till andra förvaltningar, exempelvis energi- och
klimatrådgivningen.
Övergripande analys
Då Samhällsbyggnadsförvaltningen är en väldigt liten organisation utgår analysen från kommun-,
förvaltnings- och även individnivå.
Organisationens ringa storlek har både för- och nackdelar. Korta beslutsvägar och snabba processer
kombineras med stor sårbarhet vid personalbyte, sjukdom och övrig frånvaro. Genom att förstärka
organisationen med fler tjänster i Övertorneå minskar sårbarheten vid dessa tillfällen då fler anställda
kan fördela arbetsuppgifterna emellan sig. Samtidigt blir det fler kompetensområden att upprätthålla
vilket kan innebära svårigheter att rekrytera.
Om arbetsuppgifter överförs till en annan kommun eller förvaltning inom Övertorneå kommun blir
det färre arbetsfält att upprätthålla kompetens inom. I gengäld riskerar organisationens sårbarhet vid
frånvaro öka ännu mer om antalet medarbetare minskar.
Med ökad samhällskomplexitet sker även snabbare förändringar inom lagstiftningen. Detta gäller
såväl ändringar i befintliga lagar som tillkomsten av nya bestämmelser. Denna utveckling bedöms
fortsätta under överskådlig tid vilket tillsammans med digitaliseringen av samtliga samhällsområden
ställer allt högre krav på den kommunala organisationen att hänga med i.
Kommunnivån
Övertorneå kommun som helhet är en relativt liten organisation där avdelningarna har en stor bred
på sina arbetsuppgifter. Detta försvårar möjligheterna till specialisering, men ger i gengäld en bra
överblick hur olika arbetsområden hänger ihop och en bra förståelse för helheten. Utifrån de
demografiska, politiska och ekonomiska förutsättningar som finns i kommunen och i omvärlden är
det svårt att se att en kraftig utökning av vår organisation eller gemensam
mellankommunalförvaltning för samhällsbyggnadsnämndens arbetsområden skulle bli aktuell inom
2022–2024.
Förändringen i lagstiftningen har möjliggjort samarbete kommuner emellan genom avtalssamverkan.
På det viset kan samverkan ske på ett enklare sätt än genom kommunalförbund eller gemensamma

nämnder och förvaltningar. Redan idag samverkar Övertorneå med Haparanda inom HR, tillsyn av
tobak, folköl och receptfria läkemedel samt bostadsanpassning.
Idag sker en icke formaliserad samverkan mellan samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och
miljönämnden i Pajala inom tillsynen av EAH, samarbetet om tjänster samt erfarenhetsutbyte inom
samtliga av nämndens arbetsområden. Det är inte uteslutet att samverkan med Pajala skulle kunna
fortsätta och även utökas, detsamma gäller även Överkalix och Haparanda kommun exempelvis
genom avtalssamverkan. Förutsättningarna och formerna för detta behöver utredas ytterligare. Vid
en sådan samverkan gäller det att ta lärdom av såväl positiva som negativa erfarenheter från tidigare
samverkan mellan kommunerna.
En möjlighet att utöka organisationen hade varit genom att hämta hem handläggningen av
bostadsanpassning samt tillsynen av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Detta hade tillfört ca 0,50,6 tjänst till förvaltningen. Däremot skulle det innebära att nämnden tillfördes 4 nya
lagstiftningsområden vilket kräver en hel del kompetenshöjande insatser. Att lyckas med rekrytering
till en sådan tjänst bedöms vara svårt. Ett annat alternativ hade varit att handläggningen av BAB
ingick i chefstjänsten.
Det är även möjligt att omfördela arbetsuppgifter inom kommunen, antingen för att skapa fler
tjänster inom organisationen eller bli av med områden där det i nuläget saknas kompetens. De flesta
av nämndens arbetsuppgifter är myndighetsutövning vilket innebär att jäv uppstår om de flyttas till
en annan del av kommunorganisationen. Det som skulle vara aktuellt är samhälls- och detaljplanering
som exempelvis kan ligga på kommunledningskontoret. Det är svårt att se att någon annan
arbetsuppgift skulle kunna tillföras nämnden från den övriga kommunala organisationen. Det som
ligger närmast tillhands är klimat- och energirådgivning som övergick till staben hösten 2021. Då
denna kompetens saknas just nu på avdelningen bedöms det inte som motiverat att ta tillbaka denna
arbetsuppgift.
Organisationsnivån/förvaltningsnivån
Ett stort område där det just nu finns tillfredsställande kompetens, men där sårbarheten vid frånvaro
och personalomsättning är hög är PBL, LINA och parkeringstillstånd. I synnerhet beslutsgivningen
enligt PBL är så pass omfattande verksamhet med lagstyrda tidsfrister att bortfall av kompetens skulle
få stora negativa konsekvenser som snabbt märks i samhället.
När det gäller LINA, parkeringstillstånd och trafikfrågor är kompetensen begränsad till enskilda
medarbetare vilket gör organisationen sårbar. Ärendemängden inom dessa områden är betydligt
lägre än inom PBL och där finns det större möjligheter att i alla fall på kort sikt täcka upp vid frånvaro
eller personalomsättning.
För att säkra upp verksamheten och minska sårbarheten krävs det att kompetensen inom PBL, LINA,
parkeringstillstånd och trafikfrågor även finns hos fler anställda. Eftersom det inte bedöms vara
realistiskt att anställa en tillsvidare heltidstjänst kan detta lösas genom tillfälliga förstärkningar på
byggsidan. För att få en långsiktigt hållbar lösning kan ett alternativ vara att förvaltningschefen skaffar
sig kompetens inom PBL, trafikfrågor och parkeringstillstånd och den administrativa handläggaren
inom trafik, LINA och PBL.
När det gäller samhälls- och detaljplanering är avdelningens samlade kompetens otillräcklig för att ta
fram planhandlingar. Denna fråga bör lösas antingen genom att som det nämndes tidigare flytta över
arbetsuppgiften till en annan enhet i kommunen eller genom att införskaffa denna kompetens till
avdelningen.

Kompetensen inom miljö, livsmedel och hälsoskydd finns fördelad på tre personer vilket gör dessa
områden totalt minst sårbara för frånvaro och personalomsättning. Genom att bägge inspektörerna
jobbar både med livsmedel, hälsoskydd och miljö kan kompetensen spridas ut på fler tjänster än
tidigare då av en inspektörerna bara jobbade med miljö och hälsoskydd och den andre bara med
livsmedel. Då bägge inspektörer har relativt kort yrkeserfarenhet behövs kompetenshöjande insatser
inom flera specifika områden vilket kan ske både internt och via externa utbildningar och
erfarenhetsutbyte. Kompetensen inom sprängämnesprekursorer behöver spridas ut till fler
handläggare än vad som är fallet idag.
Vissa arbetsmoment som exempelvis förorenade områden är väldigt kunskapsintensiva, där behöver
handläggare i stället få möjlighet att specialisera sig utifrån sina intressen.
Ett sätt att knyta till sig arbetskraft med rätt kompetens i ett tidigt skede är att ta emot
högskolepraktikanter eller sommarjobbare som studerar relevanta utbildningar på högskolenivån,
yrkeshögskola eller motsvarande. På detta sätt kan avdelningen dels få hjälp med konkreta
arbetsuppgifter, dels få en bra marknadsföring som framtida arbetsgivare.
Individnivå:
Övergripande insatser 2022–2024
-

Hålla kompetensförsörjningsplanen levande och uppdatera den årligen samt vid
betydande förändringar i verksamheten.
Avsätta resurser för kompetensförsörjningen.
Politiskt beslut inriktningsbeslut i nämnden samt eventuellt på KF/KS-nivå om
framtida servicenivå för samhällsbyggnadsnämnden
Ta initiativ till en mellankommunal dialog med Haparanda, Överkalix och Pajala om
möjliga samverkansområden.
Ta initiativ till ett nätverk för bygg- och miljöchefer i Övertorneå, Pajala, Haparanda
och Överkalix.
Sprida kompetensen inom PBL, trafik, LINA och parkeringstillstånd till fler
handläggare på förvaltningen.
Fördjupa kompetensen inom livsmedel, miljö och hälsoskydd.

Insatser 2022
-

PBL: fördjupning inom tillsyn, kontrollplan, tekniska samråd, strand- och brandskydd,
digitalisering av detaljplaner. Även grundläggande PBL för ny handläggare.
Administrativa uppgifter: fördjupning inom diarieföring, arkivering, administration
och GDPR. Även grundläggande fortbildning inom nämndsadministration.
Parkeringstillstånd: fördjupningsutbildning
Trafikfrågor: grundläggande utbildning
Miljö och hälsoskydd: industrier, förorenade områden, bassängbad, avfall,
animaliska biprodukter, enskilda avlopp och täkter
Livsmedel: vattenverk och kosttillskott.
Ta initiativ till ett nätverk för bygg- och miljöchefer i Pajala, Övertorneå, Överkalix
och Haparanda.
Ett fysiskt och minst ett digitalt kommunbesök.

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2022-06-09

Sbn § 31

Dnr SBN-2022-169

Snötippen på fastigheten (fastighet)
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avsluta ärendet utan ytterligare
åtgärder.
Förslag till beslut
Beredningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att avsluta ärendet utan
ytterligare åtgärder.
Sammanfattning av ärendet
Nämndens politiska ledning har lyft frågan kring en av snötipparna i
Övertorneå tätort, belägen på fastigheten (fastighet), vägen mot (by).
Förvaltningen har gått igenom den aktuella lagstiftningen, studerat
litteraturen kring denna fråga samt genomfört platsbesök och intervju med
tekniska enheten. Utifrån inkomna uppgifter bedömer förvaltningen att
den aktuella hanteringen av snö på den berörda fastigheten inte orsakar
olägenhet för miljön eller för människors hälsa. Ärendet föreslås därför
avslutas utan ytterligare åtgärder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-13
____
Delges

Justerades sign

(förvaltning)

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2022-06-09

Sbn § 32

Dnr SBN-2022-10

Översyn av utformningen av verksamhetsplanen för
samhällsbyggnadsnämnden
Beslut
Nämnden ger förvaltningen att fortsätta översynen av verksamhetsplanen
med målsättningen att ta fram en ny, enklare version till 2023.
Förslag till beslut
Beredningen ser positivt på att arbetet med verksamhetsplanen
effektiviseras. Planen kan med fördel innehålla information som är lätt att
plocka direkt ur systemet samt ska vara utformad på ett sådant sätt att den
uppfyller lagstiftningens och revisorernas krav.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har initierat en översyn av nämndens verksamhetsplan, hur
den utformas och vilka uppgifter som rapporteras till nämnden. Idag är
planen ganska omfattande och det tar tid att bokföra, sammanställa och
rapportera all data som ingår i den. Förutom verksamhetsplanen och den
uppföljningen som sker av denna måste förvaltningen lämna uppgifter till
följande aktörer: Lantmäteriet, SCB, Skatteverket, Hav- och
vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Boverket, Kemikalieinspektionen,
Jordbruksverket, Livsmedelsverket samt kommunens revisorer.
All denna rapportering tar personalens tid i anspråk, tid som kan användas
för handläggning, utveckling av verksamheten och kompetenshöjande
insatser.
Därför pågår ett arbete inom förvaltningen med syftet att se över
verksamhetsplanen till 2023. Som en del av detta efterfrågas därför
synpunkter från nämndens ledamöter kring vilket information som är
viktig för dem och vad som kan utgå.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2022
____
Delges

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Sbn § 33

Dnr SBN-2022-187

Utredning av en ringlinje för kollektivtrafiken i Övertorneå tätort
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att utreda
förutsättningar för en ringlinje för kollektivtrafiken i Övertorneå tätort.
Förslag till beslut
Beredningen föreslår nämnden att rekommendera kommunstyrelsen att
utreda förutsättningar för en ringlinje för kollektivtrafiken i Övertorneå
tätort.
Sammanfattning av ärendet
I nuläget saknas det en lokal ringlinje för kollektivtrafiken i Övertorneå
tätort. Utifrån data från den nationella statistiken kring resvanor bör de
flesta resor som sker inom tätorten vara ganska korta, till och från
skolan/förskolan, arbetsplatsen eller någon form av serviceinrättning.
Tätortens topografi med kuperad terräng kan göra det svårt för speciellt
äldre personer att ta sig till flertalet serviceställen som exempelvis
hälsocentralen, kommunhus och handel. De många korta resorna
genererar även utsläpp av hälsoskadliga ämnen samt växthusgaser, speciellt
under vintertid. Hämtningar och lämningar vid förskola och skola innebär
tillsammans med övrig trafik större risker för oskyddade trafikanter i
synnerhet barn och ungdomar.
En lokal ringlinje i Övertorneå tätort skulle ha följande fördelar:
- Förbättrad trafiksäkerhet för allmänhet och i synnerhet barn och unga
genom minskad biltrafik.
- Minskade utsläpp av växthusgaser och andra hälsovådliga ämnen,
förbättrad luftkvalité i tätorten, speciellt vintertid.
- Samhällsfunktioner och övrig service blir mer lättillgänglig för äldre
och personer med nedsatt rörelseförmåga.
- Positiv marknadsföring av Övertorneå som en framsynt ekokommun.
____
Delges

Justerades sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Sbn § 34

Dnr SBN-2022-10

Övriga frågor under sammanträdet
Byggnation av lekpark i (plats)
Johan Kummu (sjvp) frågor vad som gäller för byggarbeten som vidtas i
Jägmästarparken. Förvaltningen informerar om att ritningen för lekparken
har gåtts igenom och bedömts inte kräva lov eller anmälan. Däremot
utövar nämnden tillsyn över installationen enligt bestämmelserna i PBL.
Informationen föranleder inget beslut från nämndens sida.
Rättelse på felandes bekostnad, fastighet (fastighet)
Nämnden informeras om pågående ärende.
Informationen föranleder inget beslut från nämndens sida.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2022-06-09

Sbn § 35
Återrapportering av delegationsbeslut
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner återrapporteringen.
1. Miljö- och hälsoskyddsinspektören har beslutat om kompostering på
följande fastighet.
-

(fastighet) – (namn) (Dnr 2022.150)

2. Miljö- och hälsoskyddsinspektören har beslutat om inrättande av
avloppsanläggning på följande fastighet.
-

(fastighet) – (namn) (Dnr 2022.148)

3. Miljö- och byggchefen har beslutat om installation av
värmepumpsanläggning på följande fastigheter.
-

(fastighet) (ytjordvärme) – (namn) (obj 3442 )
(fastighet) (ytjordvärme) – (namn) (obj 3499)

4. Miljö- och hälsoskyddsinspektören har beslutat om installation av
värmepumpsanläggning på följande fastighet.
-

(fastighet) (bergvärme) – (namn) (obj 3443)

5. Miljö- och hälsoskyddsinspektören har beslutat om inplacering i
riskklass och årlig kontrolltid till följande verksamhetsutövare.
-

(fastighet) – (företag) (Dnr 2022.87)

6. Miljö- och hälsoskyddsinspektören har beslutat om avgift för
extrakontroll till verksamhetsutövare på följande fastighet.
-

(fastighet) – (företag) (Dnr 2022.19)
(fastighet) – (företag) (Dnr 2022.154)

7. Miljö- och hälsoskyddsinspektören har beslutat avseende anmälan
enligt 28§ i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
gällande avhjälpande av föroreningsskada till:
-

(fastighet) – (företag) (Dnr 2022.124)
Forts.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Sbn § 35 forts.
8. Miljö- och hälsoskyddsinspektören har beslutat om att avsluta ärendet
hos:
-

(fastighet) – (företag) (Dnr 2021.365)

9. Byggnadsinspektören har fastställt en ny adress till:
-

(fastighet) – (adress)

10. Byggnadsinspektören har beviljat startbesked till:
-

(namn), för flytt av fritidshus på fastigheten (fastighet). (Dnr
2021.272)
(namn), för installation av eldstad och rökkanal på fastigheten
(fastighet). (Dnr 2022.140)
(namn), för installation av eldstad och rökkanal på fastigheten
(fastighet)(Dnr 2022.112)
(namn), för nybyggnad av fiskestuga på fastigheten (fastighet).
(Dnr 2021.9)

11. Byggnadsinspektören har beviljat slutbesked till:
-

(företag), för rivning av enbostadshus och uthus på fastigheten
(fastighet). (Dnr 2021.273)
(namn), för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt
fritidshus på fastigheten (fastighet). (Dnr 2016.226)
(förvaltning), för nybyggnad av tälthall på fastigheten (fastighet).
(Dnr 2020.298)
(förvaltning), för överbyggnad av avloppspumpstation på
fastigheten (fastighet). (Dnr 2019.53)
(förvaltning), för nybyggnad av balkong och fasadändring på
fastigheten (fastighet). (Dnr 2021.121)

12. Byggnadsinspektören har beslutat om att avskriva en ansökan om
strandskyddsdispens till:
-

(namn), för uppställningsplats för husvagnar på fastigheten
(fastighet)(Dnr 2022.138)

13. Byggnadsinspektören har beviljat bygglov till:
-

(namn), för nybyggnad av fritidshus på fastigheten (fastighet).
(Dnr 2022.160)

Forts.
Justerades sign
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14. Byggnadsinspektören har beviljat bygglov samt startbesked till:
-

(namn), för nybyggnad av carport/garage på fastigheten (fastighet).
(Dnr 2022.109)
(namn), för tillbyggnad av fritidshus, altan med tak på fastigheten
(fastighet).(Dnr 2022.20)
(namn), för ombyggnad av entré till skolbyggnad på fastigheten
(fastighet).(Dnr 2022.146)
(förening), för utökning av parkeringsplatser på fastigheten
(fastighet).(Dnr 2022.147)
(förvaltning), för nybyggnad av garage på fastigheten (fastighet).
(Dnr 2022.111)
(företag), för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten
(fastighet).(Dnr 2022.162)
(företag), för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten
(fastighet).(Dnr 2022.163)
(företag), för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten
(fastighet).(Dnr 2022.165)
(företag), för uppsättning av skylt på fastigheten (fastighet). (Dnr
2022.171)
(företag), för nybyggnad av transformatorstation på fastigheterna
(fastighet samt fastighet).(Dnr 2022.117)
(namn), för nybyggnad av gäststuga samt flytt av
komplementbyggnad på fastigheten (fastighet).(Dnr 2022.180)

15. Administrativa handläggaren har beviljat parkeringstillstånd för
rörelsehindrade till:
-

Justerades sign

(namn) (Dnr 2022.130)
(namn) (Dnr 2022.183)

Utdragsbestyrkande

BAB Rapport 2.4

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:
Från: 2022-01-01
Till: 2022-05-31
Ärendenummer
21-019
21-026
22-005*
22-006
22-007
22-010
22-011
22-012
22-013
22-014

Beslutet
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Avslag
Bifall

Utskrift: 2022-06-01
Beslutsdatum
2022-03-17
2022-03-30
2022-03-17
2022-03-17
2022-02-28
2022-04-12
2022-05-02
2022-05-10
2022-05-20
2022-04-27

Belopp
40 134 kr
185 000 kr
11 610 kr
6 000 kr
8 000 kr
25 000 kr
7 638 kr
10 000 kr
0 kr
8 000 kr
Summa: 301 382 kr
Antal poster: 10 st
Total summa: 301 382 kr
Totalt antal poster: 12 st

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

BAB Rapport 2.4

Avskrivna ärenden
Ärendenummer
22-001
22-004

Beslutet
Avskrivet
Avskrivet

Beslutsdatum
2022-02-15
2022-05-23

Belopp
0 kr
0 kr
Summa: 0 kr
Antal poster: 2 st
Total summa: 301 382 kr
Totalt antal poster: 12 st

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag
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Delgivningar
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
1. Länsstyrelsen i Norrbottens läns remiss avseende anmälan om
vattenverksamhet på fastigheten (fastighet). (Dnr 2022.1-8)
2. Miljö- och hälsoskyddsinspektörens yttrande avseende anmälan om
vattenverksamhet på fastigheten (fastighet). (Dnr 2022.1-8)
3. Miljö- och hälsoskyddsinspektörens yttrande avseende ansökan om
nätkoncession. (Dnr 2022.48)
4. Länsstyrelsen i Norrbottens läns remiss avseende anmälan om
vattenverksamhet på fastigheterna (fastighet samt fastighet). (Dnr
2022.1-10)
5. Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreläggande enligt miljöbalken för
nyanläggning av sjökabel på fastigheten (fastighet). (Dnr 2022.1-11)
6. Byggnadsinspektörens yttrande avseende ändring av fastigheten
(fastighet). (Dnr 2022.144)
7. Länsstyrelsen i Norrbottens läns remiss avseende anmälan om
vattenverksamhet på fastigheten (fastighet). (Dnr 2022.1-12)
8. Miljö- och hälsoskyddsinspektörens yttrande över anmälan om
vattenverksamhet på fastigheterna (fastighet samt fastighet). (Dnr
2022.1-10)
9. Miljö- och hälsoskyddsinspektörens yttrande över anmälan om
vattenverksamhet på fastigheten (fastighet). (Dnr 2022.1-12)
10. Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut avseende vattenverksamhet
vid/på fastigheterna (fastighet samt fastighet). (Dnr 2022.1-10)
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